IMPORTANT!
1.În scopul îmbunătăţirii activităţii de colectare a impozitelor şi taxelor locale
la bugetul local al sectorului 4, precum şi în vederea oferirii posibilităţii
contribuabililor sectorului 4 de a-și reînnoi contractele de închiriere a locurilor de
parcare de reședință, programul de lucru cu publicul al celor trei sedii ale Direcţiei
Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 în perioada 09 - 12.01.2017 va fi
între orele 8:30 – 18:30.
2. Acum puteți depune în premieră și on-line cererile pentru reînnoirea
contractului pentru utilizarea locului de parcare de reședință la adresa de e-mail
parcari@dgitl4.ro, urmând ca ridicarea noului contract de închiriere a locului a
parcare de reședință să se facă de la locațiile instituției noastre în urma înștiințării pe
e-mail.
Rețineți:
1. Pentru reînnoire este necesar să aveți achitate toate obligațiile fiscale datorate
bugetului local, inclusiv amenzi;
2. Reînnoirea trebuie făcută până la data de 31.03.2017.
3. Vă aducem la cunoștință faptul că în conformitate cu prevederile H.C.L.
Sector 4 nr. 150/2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare
rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București,
aveți obligația ca până la data de 31.03.2017 să vă prezentați la sediile noastre
situate în:




Str. Serg. Nițu Vasile nr. 50-54,
Str. Străduinței nr. 1
Cal. Șerban Vodă nr. 43,

pentru reînoirea contractelor acordurilor de utilizare a locurilor de parcare .(În
caz contrar, acordul dumneavoastră de parcare va fi anulat).
Cererile privind reînnoirea contractului/acordului pentru utilizarea locului de
parcare de reședință se pot obtine de la registraturile instituției noastre situate la
adresele
mai
sus
mentionate
precum
si
de
la
adresa
electronica https://www.dgitl4.ro/doc/Cerere%20reinnoire%20acord%20parcare.pdf
si vor fi insotite de:
1.

copie act de identitate;

2.

vechiul contract/acord de utilizare a locurilor de parcare;

3.

certificat de înmatriculare cu ITP valabil;

4.

contract de comodat(dacă este cazul).

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii 677/2001!

Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de un an cu posibilitatea
prelungirii de drept pe înca un an fiscal, cu respectarea prevederilor H.C.L. Sector 4
nr. 150/2016.
Pentru informatii suplimentare vă puteți adresa Biroului Parcări de
Reședință la numărul de telefon - 021.460.12.92.
Locurile de parcare de reședință se vor atribui numai persoanelor care nu
figurează cu debite restante la bugetul local al sectorului 4.
Taxa aferentă utilizării locului de parcare, se poate achita la sediile D.G.I.T.L.
Sector 4 din:
1. Str. Străduinţei nr. 1;
2. Str. Serg. Niţu Vasile nr. 50-54;
3. Calea Șerban Vodă nr.43.

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii 677/2001!

